สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ร่าง
กฎกระทรวง
ความปลอดภัยทางรังสีสาหรับเครื่องกาเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๘ (๑๘) และมาตรา ๙๑/๑
วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งานนิ วเคลี ยร์ เพื่ อสั น ติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ พ ลั งงาน นิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อสั น ติ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๒ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพลังงานนิ วเคลียร์เพื่อสันติ
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ความปลอดภัยทางรังสี” หมายความว่า การป้องกันประชาชนและสิ่งแวดล้อม
จากความเสี่ยงจากรังสี และความปลอดภัยของสถานประกอบการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงจากรังสีทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติและเกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใด ๆ
อันอาจคาดหมายได้
“มาตรการด้านความปลอดภั ยทางรัง สี ” หมายความว่ า มาตรการป้ องกั นและ
ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางรังสี
“พื้นที่ควบคุม” หมายความว่า พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสี
เพื่อควบคุม การได้รับ รังสี อันเกิดจากการปฏิบัติง านตามปกติ และเพื่อป้องกั นหรือลดโอกาสและ
ปริมาณการได้รับรังสีอันเกิดจากอุบัติ เหตุหรือเหตุการณ์ใด ๆ อันอาจคาดหมายได้ โดยประเมินจาก
โอกาสที่ทาให้บุคคลจะได้รับปริมาณรังสีสูงกว่าหรือเท่ากับสามในสิบของขีดจากัดปริมาณรังสีสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
“พื้นที่ตรวจตรา” หมายความว่า พื้นที่ที่ไม่ต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยทาง
รังสีโดยเฉพาะ แต่มีความจาเป็นต้องให้อยู่ภายใต้การตรวจสอบการได้รับรังสีอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน โดยเป็นบริเวณที่มีโอกาสทาให้บุคคลได้รับรังสีสงู กว่าขีดจากัดของปริมาณรังสีทสี่ าหรับ
ประชาชนทั่วไป
“ปริมาณรังสีสมมูล” หมายความว่า ผลรวมของปริมาณรังสีดูดกลืนในเนื้อเยื่อหรือ
อวัยวะใด ๆ ของมนุษย์ หลังจากปรับเทียบการก่ออันตรายของรังสีทกุ ชนิดที่อวัยวะนั้นได้รับ โดย
เทียบกับการก่ออันตรายของรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา มีหน่วยเป็นซีเวิร์ต
“ปริมาณรังสียังผล” หมายความว่า ผลรวมของปริมาณรังสีสมมูลหลังจากปรับเทียบ
สภาพไวต่อรังสีของแต่ละเนื้อเยื่อหรืออวัยวะทั่วร่างกายของมนุษย์ มีหน่วยเป็นซีเวิร์ต
“ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานให้กับผู้แจ้งทัง้ แบบเต็มเวลา
แบบไม่เต็มเวลา หรือแบบชั่วคราว ซึ่งเกี่ยวข้องกับรังสี
“ผู้แจ้ง”หมายความว่า ผู้แจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา
๒๖/๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๒
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๒ การดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากรังสีของผู้แจ้งจะกระทา
ได้ก็ ต่อเมื่ อก่ อ ให้เกิ ดประโยชน์ต่อบุคคลหรือสังคมมากกว่าผลเสียที่อาจได้รับ และให้ก ระท าโดย
คานึงถึงความปลอดภัยต่อบุคคล ประชาชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ
การได้รับรังสีของบุคคลจากการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปโดยมีมาตรการ
ควบคุมให้ได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถดาเนินการได้อย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงจานวนบุคคลที่ได้รับรังสี ความเป็นไปได้ในการได้รับรังสีและปริมาณรังสี
ที่จะได้รับ ความเสี่ยงทางรังสีซึ่งเกิดจากเหตุก ารณ์อันอาจคาดหมายได้ และลักษณะการก่อให้เกิ ด
อันตรายจากรังสี ทั้งนี้ โดยจะต้องคานึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีประกอบด้วย
หมวด ๒
การดาเนินการด้านความปลอดภัยทางรังสี
ข้อ ๓ ผู้แจ้งต้องจัดให้มี มาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสี อุปกรณ์ เครื่องใช้
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก ปริ ม าณรั ง สี ป ระจ าตั ว บุ ค คล (personal dosimeter) ที่
เหมาะสมกับชนิดของรังสีที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานรังสี และมีผลการบันทึกปริมาณ
รังสีเป็นประจาทุกสามเดือน
(๒) สถานที่ จัดเก็ บ หรือสถานที่ ป ระกอบกิ จ การที่ ติดตั้ง เครื่องก าเนิด รัง สี เป็ น
สัดส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปโดยไม่จาเป็น
(๓) มีการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยเครื่องกาเนิดรังสีที่ผ่านมาตรฐาน
จากหน่วยงานที่สานักงานประกาศรับรอง
หมวด ๓
สัญลักษณ์ทางรังสี
ข้อ ๔ ผู้แจ้งต้อ งติดตั้ง เครื่ องหมายสัญ ลัก ษณ์ท างรัง สีพ ร้ อมข้อความเตือนภัยที่
เหมาะสมแสดงให้เห็นได้ชัดเจนที่จุดทางเข้าพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ตรวจตรา เครื่องกาเนิดรังสีและ
ตาแหน่งอื่นที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ตรวจตรา
เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสีให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๓
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้แจ้งใช้สัญลักษณ์ทางรังสีเพื่อการอื่นใดนอกจากทีก่ าหนดไว้ใน
ข้อ ๔
หมวด ๔
ผู้ปฏิบัตงิ านทางรังสี
ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องไม่ให้บุคคลที่มีอายุต่ากว่าสิบหกปี เข้าไปในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่
ตรวจตราหรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรังสี
ข้อ ๗ ผู้แจ้งต้องไม่ให้บุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบหกปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีปฏิบัติงานใน
พื้นที่ควบคุมหรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรังสี เว้นแต่จะเป็นไปเพื่อการศึกษา การฝึกอบรมหรือการ
ฝึกงานซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๘ ผู้แจ้งต้องควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ผู้ศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หรือผู้ฝึกงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยตามที่กฎหมายกาหนด และละ
เว้นการกระทาใด ๆ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง ผู้ปฏิบัติงานอื่น ประชาชน และ
สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๙ ผู้แจ้งต้องจัดให้มีข้อมูล คาแนะนา และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทาง
รังสีที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ผู้ศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้ฝึกงาน
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ได้แจ้งถึงข้อมูลการตั้งครรภ์
ให้ผู้แจ้งทราบ ให้ผู้แจ้งปรับเปลี่ยนลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์
เพื่อมิให้ได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒
หมวด ๕
ขีดจากัดปริมาณรังสี
ข้อ ๑๑ ผู้แจ้งต้องควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะ
สามารถดาเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้น ๆ และต้องได้รับรังสีไม่เกิน
ปริมาณที่กาหนดดังต่อไปนี้
(๑) ปริมาณรังสียังผล ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วงห้าปีติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่
ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวิร์ต และตลอดช่วงห้าปีติดต่อกัน จะต้องได้รับรังสีไม่เกิน ๑๐๐
มิลลิซีเวิร์ต
(๒) ปริมาณรังสีสมมูล สาหรับเลนส์ของดวงตา ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ย
ในช่วงห้าปีติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวิร์ต และตลอดช่วงห้าปีติดต่อกัน
จะต้องได้รับรังสีไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิซีเวิร์ต
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๔
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล สาหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือและเท้า ๕๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
โดยปริม าณรั งสี ส มมู ล ส าหรับ ส่วนที่ เป็ นผิ วหนัง นั้ นให้ วัดจากค่าเฉลี่ย ปริม าณรัง สี ต่อ ๑ ตาราง
เซนติเมตร ของบริเวณผิวหนังที่ได้รับรังสีมากที่สุด
ข้ อ ๑๒ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทางรั ง สี ซึ่ ง เป็ น หญิ ง มี ค รรภ์ ให้ ใช้ ขี ด จ ากั ด ปริ ม าณรั ง สี
เช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๓ ผู้แจ้งต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลตามข้อ ๗ ได้รับรังสีเกินปริมาณที่กาหนด
ไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) ปริมาณรังสียังผล ๖ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
(๒) ปริมาณรังสีสมมูล สาหรับเลนส์ของดวงตา ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล สาหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือ และเท้า ๑๕๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
โดยปริมาณรังสีสมมูลสาหรับส่วนที่เป็นผิวหนังนั้นให้วัดจากค่าเฉลี่ยปริมาณรังสีต่อ ๑ ตารางเซนติเมตร
ของบริเวณผิวหนังที่ได้รับรังสีมากที่สุด
ข้อ ๑๔ ผู้แจ้งต้องควบคุมดูแลมิให้ประชาชนทั่วไปได้รับรังสีเกินปริมาณที่กาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
(๑) ปริมาณรังสียังผล ๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ทั้งนี้ ในกรณีสถานการณ์พิเศษ ปริมาณ
รังสียังผลต่อปีอาจเกินกว่าที่กาหนดเอาไว้ได้ แต่ปริมาณรังสียังผลโดยเฉลี่ยตลอดช่วงห้าปีติดต่อกัน
จะต้องไม่เกิน ๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
(๒) ปริมาณรังสีสมมูล สาหรับเลนส์ของดวงตา ๑๕ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
(๓) ปริมาณรังสีสมมูล สาหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือและเท้า ๕๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
ข้อ ๑๕ บุคคลแต่ละประเภทตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔
ที่มี ความเป็นไปได้ที่จ ะได้รับ รัง สีจากหลายแหล่ง ผลรวมของปริม าณรังสีจ ากทุ กแหล่งต้องไม่เกิ น
ขีดจากัดปริมาณรังสีที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่บุคคลแต่ละประเภทตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔
มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับรังสีเกินขีดจากัดปริมาณรังสี ที่กาหนดไว้ ให้ผู้แจ้งแจ้งให้สานักงานทราบ
โดยเร็ว
ข้อ ๑๗ มิให้นาความในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ มาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ซงึ่ มี
หน้าที่เข้าระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. ....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๕
แบบสัญลักษณ์ทางรังสี
ท้ายกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี
พ.ศ. ....
พื้นสีเหลือง

สีดาหรือม่วงแดง

หมายเหตุ ๑. เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี มีสัดส่วนของวงกลมตรงกลางมีรัศมี X และ
มีรายละเอียดดังรูป
๒. เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี ต้องมีพื้นป้ายสีเหลือง วงกลมและแฉกมีสีดา
หรือม่วงแดง

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

